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Одним із головних завдань аналізу беззбитковості є визначен-
ня точки беззбитковості (ТБ), тобто такого обсягу діяльності,
який дозволить підприємству відшкодувати всі витрати,
пов’язані з випуском і реалізацією продукції (як змінні, так і по-
стійні). Тільки після цього підприємство може розраховувати на
отримання прибутку.

В однопродуктових виробництвах ТБ визначається як частка
від ділення загальної суми постійних витрат (ПВ) на маржиналь-
ний прибуток з одиниці продукції (МПод,) тобто за формулою:

ТБк = ПВ/МПод , (1)
де ТБк — це кількість одиниць продукції у точці беззбитковості.
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Із цієї формули випливає, що підприємство досягає ТБ , тоді
коли сума маржинального прибутку стає рівною сумі постійних
витрат:

ТБк * МПод=ПВ, тобто МП= ПВ. (2)
Відповідно, кожна одиниця продукції, випущена (реалізована)

зверх ТБ , приносить підприємству прибуток.
Проте у багатопродуктовому виробництві єдину ТБ визначити

неможливо з огляду на те, що кожний продукт має свій маржи-
нальний прибуток (виходячи зі своєї ціни і собівартості), а отже,
і свою ТБ. Застосування формули (1) можливе лише у випадку,
коли ПВ простежуються до кожного виду продукції або іншого
сегменту, стосовно якого визначається ТБ. У цьому випадку фор-
мула (1) приймає вигляд:

ТБi = прямі ПВ / МПі (3)
де ТБi та МПі — це ТБ і МП і-того продукту.

Якщо за даними, які наведені в таблиці 1, прийняти, що із за-
гальної суми ПВ (170 000 грн) прямими є 130 000 грн (в т. ч. по
продукту А — 24 000 грн, В — 52 000 грн, С — 54 000 грн), то за
формулою (3) отримаємо такі ТБ: для продукту А — 200 оди-
ниць, В — 273 одиниці, С — 300 одиниць.

Формула (3) свідчить, що МП і-того продукту покриває лише
свої (прямі) ПВ. Решта ПВ, тобто спільних ПВ, які не можуть бу-
ти простежені (віднесені) до певного продукту (у нашому випад-
ку це 40 000 грн) залишаються без покриття. Відповідно, реаліза-
ція такої кількості продукції принесе підприємству збиток, який
дорівнює сумі спільних (нерозподілених) ПВ. Тобто, наявність
спільних (нерозподілених) ПВ вимагає їх врахування при аналізі
ТБ, особливо з огляду на те, що їх частка у загальній сумі, як
правило, значно більша ніж прям ПВ.

Одним із варіантів вирішення цієї проблеми може бути розпо-
діл спільних ПВ між видами продукції і, відповідно, визначення
ТБ за формулою:

іМП
ПВ спільні ірозподілен  ПВ Прямі  +

=іТБ . (4)

У більшості випадків за базу розподілу спільних ПВ  беруть
обсяг реалізації продукції, мотивуючи цей вибір тим, що продук-
ція яка користується більшим попитом повинна покривати біль-
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шу частину витрат. Більш менш вірогідне обґрунтування можна
підібрати також для іншої бази, проте будь-який розподіл завжди
спотворює реальну картину співвідношення витрат.

Таблиця 1
ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ

ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ
У БАГАТОПРОДУКТОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ (грн)

 Види продукції

Показники
А В С Разом

1. Обсяг реалізації, одиниць 1500 1000 3000 5500

2. Ціна 200 250 400 —

3. Виручка від реалізації
(1×2) 300.000 250.000 1200.000 1750.000

4. Змінні витрати на одини-
цю 80 60 220 —

5. Змінні витрати на обсяг
(1×4) 120.000 60.000 660.000 840.000

6. Маржинальний прибуток
на одиницю (2—4) 120 190 180 —

7. Маржинальний прибуток
на обсяг (3—5) 180.000 190.000 540.000 910.000

8. Постійні витрати × × × 170.000

9. Операційний прибуток
(7—8) × × × 740.000

Таким чином, якщо підприємство виробляє декілька видів
продукції, то достовірно визначити його ТБ  за допомогою фор-
мули однопродуктового виробництва практично неможливо. Тому
пропонується її модернізувати на основі показника середньозва-
женого МП , який дозволяє подати багатопродуктове виробницт-
во як господарюючий суб’єкт, що виробляє один вид продукції.
Такий продукт деякі автори називають усередненим продуктом,
який є зваженою комбінацією продуктів підприємства. Вагові
множники визначаються через оцінку структури продажу [1, с. 689].

Комбінація або структура продажу — це співвідношення різ-
них видів продукції в загальному обсязі продажу. Розрізняють
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декілька підходів до визначення комбінації продажу. Найбільш
поширений ґрунтується на співвідношенні різних видів продукції
у кількісному вимірі [1, с. 689; 5, с. 365]. При цьому структура
продажу може виражатися в найменших цілих числах, що харак-
теризують це співвідношення.

У нашому прикладі (табл. 1) структура буде визначатися як
(3 : 2 : 6), що дорівнює співвідношенню (1500 : 1000 : 3000) оди-
ниць. Це означає, що на кожні 3 одиниці продукту А припадає
2 одиниці продукту В і 6 одиниць продукту С. Тобто, усередне-
ним продуктом можна вважати пакет із зазначених 11 одиниць
продукції.

Відповідно МП цього продукту (пакета) можна визначити як
суму добутків )( іМП  кожного продукту і кількості одиниць дано-
го продукту у пакеті ( піК / ), тобто за формулою:

і/пі К  МП   ×=∑МП . (5)

Розрахунок наведено у табл. 2.
Таблиця 2

ВИЗНАЧЕННЯ МАРЖИНАЛЬНОГО ПРИБУТКУ ПАКЕТА

Продукт
Маржинальний прибуток

на одиницю
)( іМП

Структура
продажу

)( / піК

Маржинальний
прибуток пакета

(грн)
1 2 3 4 = 2 х 3
А 120 3 360
В 190 2 380
С 180 6 1080

Разом х х 1820

Маючи маржинальний прибуток пакета можна визначити кі-
лькість пакетів, реалізація яких забезпечить досягнення ТБ , за
формулою (1). Але в знаменнику цієї формули замість МП  пев-
ного продукту проставляютьМП  усередненого продукту (в да-
ному випадку МП  пакета).

За нашим прикладом ТБ  складатимуть 93 пакета ) 
1820

000170 ( .

Відповідно, по продуктах:

одиниць 1023 ТБ Загальна ; од. 558  6 93 ТБ
 ; од. 186  2 93 ТБ ; од. 279 3 93 

С

В

==×=
=×==×=АТБ
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Аналогічний результат можна отримати, якщо скористатися
методом рівняння операційного прибутку у ТБ , який пропонує Ч.
Хорнгрен [4, с. 116], тобто за формулою:

0  ПВ-ЗВ- =ВР . (6)

де: ВР— виручка (дохід) від реалізації; ЗВ  — змінні витра-
ти; ПВ  — постійні витрати.

Відповідно, ВР  визначають як суму добутків кількості кожно-
го продукту на їх ціну )ЦК( і і хВР ∑= , а ЗВ  — як суму добутків
кількості цих продуктів на їх змінну собівартість )ЗВК( і і хЗВ ∑= .
В свою чергу кількість відповідного продукту визначають як до-
буток кількості пакетів, продаж яких забезпечить досягнення
ТБ , (його приймають за «X») і кількості одиниць даного продук-
ту у пакеті.

Рівняння (6) приймає такий вигляд:

0.  000170 - 220)] (6 
 60)   (2  80)  [(3 - 400)]  (6  250) (2  200)  3[(

=×+
+×+××+×+×

Х
ХХХХХ

Звідки:  93.  
1820

000170  Х  170000,  Х1820 ===

Відповідно, розподіл по продуктах буде таким самим, як у по-
передньому прикладі.

З наведених даних видно, що 1820 грн — це не що інше як
МП  пакета, але на відміну від розрахунків у таблиці 2, у даному
випадку він визначається інакше.

Спільним для цих розрахунків є те, що вони ґрунтуються на
попередньому визначенні МП  усередненого продукту (пакета) та
загальної кількості цього продукту (пакета) у ,ТБ  який потім роз-
поділяється на конкретні продукти виходячи із структури продажу.

Рівняння (6) можна подати в іншому вигляді, якщо кількість
одного з продуктів прийняти за «Х», а кількість решти продуктів,
виходячи із відношення кожного з них до кількості першого [2,
с. 196]. Для умов нашого прикладу, якщо кількість продукту А у
ТБ прийняти за «X», то кількість продукту В з урахуванням ком-
бінації продажу (2:3) складатиме 0,67Х, а кількість продукту С з
урахуванням комбінації продажу (6:3) складатиме 2Х, рівняння
матиме такий вигляд:

0  170000 - 220)] (2  60) (0,67  80)  ( [-
 - 400)](2  250)  (0,67  200)  [(
=×+×+×

×+×+×
ХХХ

ХХХ
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Звідки:

А.продукту  од. 280 
607

000170      170000; 607

000170  )440  40,2  (80 - )800  167,5  200(

===

=++++

ХХ

ХХХХХХ

Відповідно, у точці беззбитковості кількість продукту:
В = 280× 0,67 = 188 од., С = 280× 2 = 560 од., Загальна ТБ =

= 1028 одиниць.
Рівняння можна спростити, якщо замість ціни і змінних витрат

одразу проставити суму маржинального прибутку відповідного
продукту, тоді рівняння матиме такий вигляд:

продукту  од. 280 
607

000170Х    000;170 607 ===Х

Відповідно, у точці беззбитковості кількість продукту:
одиниць 1028–  ТБ  Загальна од.; 560– С од.; 188– В

Результати розрахунків ТБ практично ті ж самі у всіх трьох ви-
падках, що свідчить про їх рівноцінність і можливість їх застосу-
вання за вибором аналітика. Проте два останніх розрахунку відріз-
няються від двох попередніх тим, що ТБ кожного продукту визна-
чається без попереднього визначення МП  усередненого продукту.

На відміну від визначення МП  усередненого продукту і за-
стосування його для розрахунку ТБ є пропозиції визначати
ТБ безпосередньо на основі середньозваженого МП одиниці про-
дукції (4, с. 116; 3, с. 255). Наприклад, пропонується формула, в
якій середньозважений маржинальний прибуток )(МП  визнача-
ється як частка від ділення загального маржинального прибутку
усіх видів продукції на загальну кількість продукції:

=іМП
∑

∑ ×

і

і

К
МП іКК  , (7)

де іМП - маржинальний прибуток на одиницю відповідного про-
дукту;

іК  — кількість відповідного продукту.
За даними нашого прикладу:

грн. 165,45
5500

000910
5500

000540  000190  000180

 
5500

3000)(180  1000)(190  1500)(120 

==
++

=

=
×+×+×

=МП
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Виходячи з того, що од. 1028 
165,45

000170  :дорівнює вона , 
МП
ПВ ==ТБ

Загальну ТБ можна розподілити по продуктах через застосу-
вання структури продажу у відсотках за кількістю, як це пропо-
нують більшість авторів [4, с. 117; 3, с. 255; 2, с. 195]. У нашому
прикладі структура у відсотках за кількістю складає:

% 54,5 : % 18,2 : % 27,3  С : В : =А /
Відповідно:

=АТБ од. 280 1028  273,0 =х од. 188  250 0,182  =×=ВТБ
од. 560 40054,5  =×=СТБ

Як бачимо, результати розрахунків співпадають як з результа-
тами першого, так і другого розрахунку, тому що в кожному з
них використовуються в тому чи іншому вигляді показники струк-
тури продажу і маржинального прибутку.

Зокрема, маржинальний прибуток пакета з маржинальним
прибутком одиниці продукту можна ув’язати через структуру
продажу (S):

грн. 1820  6) (165,45 
 2) (165,45  3) (165,45  S   

=×+
+×+×=×=∑ іМПпакетаМП

Середньозважений МП  і, відповідно, ТБ можна визначити
більш просто, якщо застосувати методику, запропоновану С. Го-
ловим [2, с. 496], тобто за формулою:

∑ ×= і МПdіМП , (8)

де: dі - питома вага кількості реалізованого продукту у загально-
му обсязі реалізації у кількісному вимірі; іМП  — маржинальний
прибуток на одиницю відповідного продукту.

За нашим прикладом:

грн. 165,45  0,545)(180  0,182)(190  0,273)(120  =×+×+×=МП

Відповідно, загальна ТБ дорівнюватиме 1028 од., а по продук-
тах буде розподілятися за цими ж відсотками.

Як бачимо, всі попередні розрахунки призначені для визна-
чення загальної ТБ іТБ по окремих продуктах у кількісному ви-
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мірі. Відповідно, вони ґрунтуються на структурі продажу за кіль-
кісним співвідношенням продуктів.

Проте визначення ТБ у багатопродуктових виробництвах мож-
ливе також на основі структури продажу за вартістю, на що наго-
лошують канадські автори [5, с. 363]. У цьому випадку структура
продажу виражається у відсотках від загального доходу, який за-
безпечує кожний продукт. За нашим прикладом, така структура
складає :

)
1750,0
1200,0  ;

1750,0
250,0  ;

1750,0
300,0(   68,57% : 14,28% : 17,14%  С : В : =А .

Якщо цю структуру використати для визначення ТБ у кількіс-
ному вимірі, отримаємо результати відмінні від попередніх у
зв’язку з тим, що структура за доходом не співпадає з структу-
рою за кількістю. Для того, щоб узгодити результати розрахунків
канадські автори пропонують структуру на основі доходу визна-
чати через структуру на основі одиниць, зважену за ціною продук-
ції [5, с. 363—364]. На нашу думку, це можна зробити за допомо-
гою середньозваженої ціни, визначеної виходячи із структури
продажу за кількістю і цін відповідних продуктів, тобто за фор-
мулою:

.грн 318,18  218,0  45,50  54,60 

400)(0,545  250)(0,182  200)(0,273 Цdі  

=++=

=×+×+×=×=∑Ц

(Пересвідчитись у достовірності цієї цифри можна, визначив-
ши середню ціну як частку від ділення загальної суми виручки
від реалізації на загальну кількість одиниць продукції : 1750 000 :
5500 = 318,18 грн).

Якщо за співвідношенням складових визначеної таким чином
ціни визначити її структуру, то побачимо, що вона відповідає
структурі продажу за доходом:

. %)68,57  
318,18
218,0   %;14,28  

318,18
45,50   %;17,15  

18,318
60,54( ===

Відповідно, таку структуру можна використовувати лише для
визначення ТБ  у вартісному вимірі. Для цього спочатку треба
визначити загальну точку беззбитковості у вартісному вимірі

вТБ . Це можна зробити виходячи з підсумкових даних про дохо-
ди і витрати.
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Розрахунок здійснюють за формулою:

мпК
ПВ  =вТБ , (9)

де мпК  — коефіцієнт маржинального прибутку, який визначають
у свою чергу як відношення МП  до виручки від реалізації )(ВР :

ВР
МП  =мпК  (10)

У нашому прикладі, 52,0
1750,0
910,0 ==мпК , відповідно,

грн. 326923  
0,52

170000  ==вТБ

До речі, інколи аналіз ТБ у багатопродуктовому виробництві
обмежується визначенням лише цієї суми як такої, що забезпечує
беззбитковість діяльності підприємства в цілому. Якщо до цієї
суми застосувати структуру продажу за вартістю, отримаємо
ТБ окремих продуктів у вартісному виразі:

грн. 2241710,685326923ТБ
грн; 466850,1428 326923ТБ

грн; 560671715,0 326923

С

В

=×=
=×=

×=АТБ

Поділивши ці суми на ціни відповідних продуктів, отримаємо
ТБ у кількісному вимірі:

од. 1026 :Разом
  од. 560  400  :  224171  ТБ

 од.; 186  250  :  46685  ТБ од.;  280  200  :  56067  

С

В

==
====АТБ

Повна відповідність отриманих результатів свідчить про те,
що при визначенні ТБ у багатопродуктових виробництвах можна
користуватися як структурою за кількістю (на основі одиниць),
так і структурою за вартістю (на основі доходу).

Таким чином, в умовах багатопродуктового виробництва ана-
ліз беззбитковості дещо ускладнюється, але при цьому відбува-
ється розширення його можливостей. Зокрема, він дозволяє ви-
значати не лише ТБ кожного продукту при існуючій комбінації
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продажу, а й оптимальну комбінацію продажу для досягнення
ТБ по підприємству в цілому.

Виходячи з того, що у ТБ маржинальний прибуток підприємс-
тва має дорівнювати його ПВ , пошук оптимальної комбінації
продажу полягає в тому, щоб загальна сума МП від продажу різ-
них продуктів стала рівною ПВ .

Значення комбінації продажу для підприємства полягає в то-
му, що вона дозволяє впливати на ТБ . Знизити ТБ можна не тіль-
ки за допомогою зменшення витрат, але й змінюючи структуру
продажу продукції. Зокрема, продаж більш рентабельних (з точ-
ки зору величини МП ) продуктів може збільшити величину при-
бутку навіть при деякому зменшенні обсягу продажу і навпаки.
Тобто, при змінах комбінації продажу вплив на прибуток буде
залежати від того, в який бік відбулася зміна — у бік низькорен-
табельної чи високорентабельної продукції. Перевагу слід відда-
ти тому продукту, який забезпечує беззбиткову роботу при мен-
шій кількості обсягу продаж.

Звичайно, сучасні комп’ютерні програми, зокрема програми
електронних таблиць, дають можливість перебрати необмежену
кількість комбінацій продаж для декількох продуктів і вибрати
найбільш прибуткові з них без аналізу беззбитковості за пропо-
нованими в даній статті методами.

Проте цінність цих методів полягає, на нашу думку, в тому,
що вони формують теоретичне підґрунтя комп’ютерних розра-
хунків, допомагають усвідомлювати їх логіку.
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